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Zapomniana bitwa pod SokoødaÎ

To nie byøa wielka bitwa. Nie byøa teź interesujaÎca pod wzgleÎdem wojskowym, nie miaøa znaczenia dla losoÂw Powstania Listopadowego. ZgineÎøo w niej lub zostaøo wzieÎtych do niewoli stu,
moźe dwustu polskich źoønierzy. PamieÎtnikarze Powstania o takich stratach piszaÎ, o ile w ogoÂle piszaÎ, jako niewielkich, nieistotnych. Ot, drobny epizod.
Historycy zajmujaÎcy sieÎ tym okresem dziejoÂw wiedzieli o bitwie pod SokoødaÎ, wzmiankowali o tym wydarzeniu w swoich
pracach. I te drobne wzmianki im wystarczaøy, bo szczegoÂøy tych
wydarzenÂ nie wnosiøy nic istotnego do wiedzy historycznej, a ich
zebranie wymagaøoby wiele pracy. Staøo sieÎ jednak tak, źe lokalna
pamieÎcÂ o tych wydarzeniach zagineÎøa i staøo sieÎ to juź dawno
temu. A sÂcisÂlej: istniaøa sÂwiadomosÂcÂ tragicznych wydarzenÂ z przeszøosÂci, zagineÎøa natomiast pamieÎcÂ o tym, co dokøadnie tu sieÎ
wydarzyøo i kiedy. W pamieÎci mieszkanÂcoÂw przetrwaøy ustne
przekazy dotyczaÎce jakiejsÂ bitwy, ale mylnie øaÎczono je z Powstaniem Styczniowym. Ten bøaÎd popeøniono juź przed wojnaÎ, kiedy
na mogile polegøych w 1831 r. lesÂnicy postawili pomnik ku czci
powstanÂcoÂw styczniowych. BøaÎd ten powtoÂrzono w 1988 r., kiedy
NadlesÂnictwo SuprasÂl zakøadaøo Arboretum w Kopnej GoÂrze.
PrzylegajaÎcy do pola bitwy obiekt nazwano imieniem PowstanÂcoÂw 1863 roku.

398

Krzysztof èaziuk

Powoli odtwarzana jest wiedza o prawdziwej historii tego
miejsca. ProÂbujemy jaÎ rekonstruowacÂ na podstawie rozrzuconych
w pamieÎtnikach i naukowych opracowaniach wzmianek, ustnych
przekazoÂw, zapisu w parafialnej ksieÎdze, znalezionych na nadrzecznych øaÎkach przedmiotoÂw. ProÂbujemy skleicÂ te okruchy
w jednaÎ, powstanÂczaÎ opowiesÂcÂ. WaźnaÎ moźe nie dla Historii przez
duźe ¹Hº, ale dla tej maøej lokalnej historii. Historii majaÎcej bliski,
ludzki wymiar.
GøoÂwnym, zbiorowym bohaterem tej opowiesÂci jest powstanÂczy
oddziaø puøkownika JoÂzefa Zaliwskiego. Jego dowoÂdca to postacÂ,
jak to sieÎ zwykøo dzisÂ okresÂlacÂ, kontrowersyjna. Zarzucano mu
nadmiar ambicji niewspoÂømiernej do jego moźliwosÂci, intryganctwo, mijanie sieÎ z prawdaÎ. Zapewne saÎ powody takiego osaÎdu.
Ale jednoczesÂnie naleźy pamieÎtacÂ, źe byø to jeden z uczestnikoÂw
spisku podchoraÎźych i wspoÂøautor ¹nocy listopadowejº, dzielny
źoønierz, jeden z najlepszych dowoÂdcoÂw partyzanckich w okresie
Powstania Listopadowego. Musiaøo bycÂ w tym czøowieku cosÂ, co
powodowaøo, źe jego podkomendni oceniali go inaczej, niź ludzie
patrzaÎcy z zewnaÎtrz. Walczyli pod jego dowoÂdztwem w partyzanckim oddziale na terenie Puszczy Augustowskiej i Kurpiowskiej,
walczyli na Litwie i pod SokoødaÎ. Rozproszeni w tej ostatniej bitwie, znoÂw wroÂcili pod jego komendeÎ po przedarciu sieÎ do Warszawy. NiektoÂrzy z nich beÎdaÎc juź na emigracji, w 1833 r. przyøaÎczyli
sieÎ do dawnego dowoÂdcy, by z terenu Galicji organizowacÂ nowe
powstanie.
JoÂzef Zaliwski jako pierwszy w czasie powstania 1831 r. podjaÎø
dziaøania partyzanckie, ktoÂre uwaźaø za cenne uzupeønienie dziaøanÂ
regularnej armii. Juź w grudniu 1830 r. prowadziø wywiad wsÂroÂd
rosyjskich oddziaøoÂw stojaÎcych na granicy KroÂlestwa Polskiego,
a 28 stycznia 1831 r. rozkazem Naczelnego Wodza zostaø skierowany do dziaøanÂ partyzanckich w Augustowskiem. Do pomocy przydzielono mu dwoÂch podporucznikoÂw i szesÂciu podoficeroÂw. Oddziaø szybko osiaÎgnaÎø stan 120 strzelcoÂw, rekrutujaÎcych sieÎ gøoÂwnie
ze søuźb lesÂnictwa NowogroÂd. PierwszaÎ potyczkeÎ stoczyø z kozakami pod èomźaÎ. To przysporzyøo mu kolejnych ochotnikoÂw. Oddziaø sieÎ rozrastaø i utrudniaø źycie przeciwnikowi, dezorganizujaÎc
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jego linie zaopatrzeniowe i wiaÎźaÎc siøy, ktoÂre nie mogøy zostacÂ uźyte
do walk z polskaÎ armiaÎ. Oto, jak wspomina ten okres dziaøania sam
dowoÂdca:
ZaczeÎlisÂmy zbieracÂ bronÂ jakaÎ tylko gdzie znalesÂcÂ moglisÂmy, kryjaÎc
sieÎ po lasach napadalisÂmy na maøe oddziaøy wojska wysyøane za
furaźem lub innemi potrzebami, a wzrastajaÎc coraz bardziej w liczbie, stawalisÂmy sieÎ sÂmielszemi, i przychodzilisÂmy do lepszej broni
i pienieÎdzy; zacheÎcali sieÎ przez to niezmiernie wiesÂniacy i do nas
przystawali wykonawszy przysieÎgeÎ, tak dalece źe w przeciaÎgu tygodnia miaøem juź 150 przeszøo dobrze uzbrojonych i osÂmielonych
ludzi. ZaczeÎlisÂmy przeto na wieÎksze oddziaøy napadacÂ, i znaczne
zawsze nad nieprzyjacielem odnosilisÂmy korzysÂci, a majaÎc umoÂwione sygnaøy nieznane i coraz nowe, oraz umoÂwione knieje, gdzie sieÎ
znowu zebracÂ moźemy, nie balisÂmy sieÎ przeto wysÂledzenia nas,
bosÂmy nigdzie 12 godzin nie bawili.
Tym sposobem wojowaøem nie posyøajaÎc nigdzie rapportoÂw ani
odbierajaÎc rozkazoÂw, oraz nie potrzebujaÎc od rzaÎdu narodowego
niczego, i lubo nieprzyjaciel byø pod WarszawaÎ i staczaø wielkie
boje, ja byøem w tyle iego armii o 20-30 mil, robiøem mu szkody
jakie tylko mogøem niepokoiøem go i byøem szczeÎsÂliwy przez 4,5
miesieÎcy, nie straciøem bowiem 60 ludzi, a tylko strata Wyźykowskiego, czøowieka bardzo zdolnego i wielkiej odwagi byøa mi prawdziwie bolesna [...]1.

NasteÎpnie Zaliwski uwijaø sieÎ po Puszczy Kurpiowskiej, atakujaÎc tu transporty wroga. SposÂroÂd dziaøanÂ oddziaøu odnotowane na
przykøad zostaøo zwycieÎstwo pod ChrzciankaÎ (TrzciankaÎ) niedaleko RoÂźana, gdy na czele 28 konnych MazuroÂw napadø na znacznie
liczniejszego nieprzyjaciela i rozproszyø go, bioraÎc w niewoleÎ 40
ludzi. Z kolei 18 kwietnia 1831 r. Zaliwski zaatakowaø oddziaø
gwardii rosyjskiej. Rozproszyø go, zabiø rotmistrza i 15 kozakoÂw,
zabraø wiele koni i mnoÂstwo kosztownych sprzeÎtoÂw. Miaøo to miejsce pod wsiaÎ UdrzynÂ niedaleko Broku. W dogodnych sytuacjach
Zaliwski nie wahaø sieÎ organizowacÂ zasadzki nawet na kolumny
puøkowe z dziaøami (pod Miastkowem). W maju poøaÎczyø sieÎ
1

J. Zaliwski, Rewolucja polska 29 listopada 1830, Paryź 1833, s. 46.
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z oddziaøem puøkownika Sierakowskiego. WspoÂlnie z nim zaatakowaø Szczuczyn, skaÎd wyparto Rosjan. 6 kwietnia JoÂzef Zaliwski,
dotychczas kapitan, otrzymaø awans na podpuøkownika. Naczelny
WoÂdz chwaliø go za to, źe prowadziø ¹[...] z korzysÂciaÎ maøaÎ wojneÎ
przeciwko liczniejszemu nieprzyjacielowi mieÎdzy Bugiem a NarwiaÎº, a gen. UminÂski uzupeøniø teÎ opinieÎ: ¹ustawicznie nieprzyjaciela alarmuje, niewolnikoÂw i patrole zabiera, zgoøa wszeÎdzie urywa, wszeÎdzie nieprzyjacielowi szkodziº2.
Po bitwie ostroøeÎckiej w maju 1831 r. Zaliwski wyruszyø na
LitweÎ w sÂlad za korpusem generaøa Gieøguda, zmierzajaÎcego tam
dla podtrzymania i rozszerzenia tamtejszego powstania. PoøaÎczyø
sieÎ z nim w Grajewie. Nie byø tym faktem zachwycony, gdyź ± jak
pisze ± ¹zmuszony zostaøem dzielicÂ z niaÎ wszelkie gøupstwa i nieszczeÎsÂcia, majaÎc juź pod komendaÎ 600 ludzi rzaÎdowych a 900
moich, dobrze uzbrojonych i w najwieÎkszej karnosÂci utrzymywanych. Zaraz na drugi dzienÂ uderzylisÂmy na RajgroÂd, gdzie poprzednio, kilka dni biøem sieÎ øaÎcznie z Puøkownikiem Sierakowskim z rossyjskim generaøem Sackenº3. ZwycieÎska bitwa pod Rajgrodem, w ktoÂrej wzieÎøo udziaø 20 000 polskich źoønierzy, budziøa
otucheÎ i nadziejeÎ. Jej bohaterem zostaø Franciszek Mycielski, ktoÂry
pieÎknaÎ zginaÎø sÂmierciaÎ, bo z jednym szwadronem PoznanÂczykoÂw
wpadø do miasta Rajgrodu bronionego przez dwa puøki piechoty
a trzeci w rezerwie za miastem. Atak ten Franciszka Mycielskiego
naleźy do najpieÎkniejszych czynoÂw jazdy. Piechota nasza, uderzajaÎca na RajgroÂd i przez pøoty po ogrodach sieÎ przeprawiajaÎca dla
wyrugowania Moskali z domoÂw, takim zawrzaøa zapaøem na widok szwadronu wpadajaÎcego do miasta, źe jej juź nic wstrzymacÂ nie
mogøo, pobiegøa na przeboÂj w pomoc braciom uøanom poznanÂskim,
w oka mgnieniu staneÎøa przy nich a przestraszeni Rosjanie, ktoÂrzy
po domach z okien strzelali, wnet poczeÎli bronÂ rzucacÂ. Zabrano ich
1500. Ale nim bronÂ wszyscy zøoźyli, na rynku z domu, w ktoÂrym
dowoÂdzca jednego z tych puøkoÂw broniø sieÎ przeciw nacierajaÎcemu
2
A. DobronÂski, Powstanie Listopadowe i wojna polsko-rosyjska 1830-1831, w:
Z dziejoÂw wojskowych ziem poÂønocno-wschodnich Polski, red. Z. Kosztyøa, OsÂrodek BadanÂ
Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Biaøymstoku, Biaøystok 1986, s. 201.
3
J. Zaliwski, Rewolucja polska, s. 46-47.
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Mycielskiemu, padø strzaø, ktoÂry Mycielskiego sÂmiertelnie raniø. Kazaø on trzymacÂ sieÎ na koniu i zaprowadzicÂ przed szwadron i juź
cichym gøosem wymoÂwiø: SzczeÎsÂliwym, źem was tu prowadziø, ±
i skonaø na reÎku podkomendnych swoich. Atak ten tylko z szarźaÎ
pod SomosierraÎ poroÂwnacÂ moźna. Tam goÂry, tu miasto obsadzone
piechotaÎ jeden szwadron zdobyø, to jest, odwaga i posÂwieÎcenie sieÎ
jednego szwadronu oźywiøo, zapaliøo swoich, a wystraszyøo nieprzyjacioÂø4.

Rajgrodzka bitwa opromieniaøa teź søawaÎ zwycieÎzcy witanego
z entuzjazmem przez LitwinoÂw Gieøguda. Ten jednak, co sieÎ wkroÂtce okazaøo, srodze zawioÂdø pokøadane w nim nadzieje. Ofiara źycia
wspaniaøych źoønierzy, ktoÂra caøkiem realnie mogøa przyniesÂcÂ Polsce
zmartwychwstanie, zostaøa w czeÎsÂci od niego zaleźnej zmarnowana.
Po drodze do Wilna Zaliwskiego ¹zostawiono w Augustowie
aźebym zasøaniaø Gieøguda styøu i przeszkadzaø Kurucie sÂcigacÂ go,
co teź wypeøniaøem, i odtaÎd na nieszczeÎsÂcie z Partyzanta staøem sieÎ
źoønierzem regularnym. [...] Poszedøem [...] za Sakenem do Kowna,
a gdy juź go i tam nie zastaøem, zabraøem to co byøo w Kownie do
niewoli, znalazøem ogromne zapasy źywnosÂci i efektoÂw, a ubrawszy moÂj oddziaø w mundury moskalom tu zabrane, i zaprowadziwszy RzaÎd udaøem sieÎ ku Wilnu, Kowno zostawujaÎc w reÎku oddziaøu
przysøanego od Gieøguda ktoÂry nie omieszkaø strofowacÂ mieÎ za to
źem bez jego rozkazu zajaÎø to miastoº5. Warto zaznaczycÂ, źe kwestia ubrania oddziaøu w moskiewskie mundury pojawi sieÎ raz jeszcze w tej opowiesÂci.
Na Litwie Zaliwski nawiaÎzaø kontakt z generaøem Chøapowskim, oddajaÎc sieÎ pod jego komendeÎ. Byø on pochodzaÎcym z Wielkopolski, a wieÎc z zaboru pruskiego, oficerem, byøym adiutantem
Napoleona, zasøuźenie cieszaÎcym sieÎ opiniaÎ sprawnego i odwaźnego dowoÂdcy. Chøapowski dowodziø oddziaøem, ktoÂry wczesÂniej,
niezaleźnie od korpusu Gieøguda, sÂmiaøym rajdem przez PuszczeÎ
BiaøowieskaÎ przedostaø sieÎ na LitweÎ, by wspomoÂc tamtejsze po4
5

D. Chøapowski, PamieÎtniki czeÎsÂcÂ II. Wojna roku 1830-1831, PoznanÂ 1899, s. 66-67.
J. Zaliwski, Rewolucja polska, s. 47-48.
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wstanie. Byøa to wyprawa poza granice KroÂlestwa Polskiego, na
tereny wcielone do Carstwa Rosyjskiego; roÂwnieź Biaøostocczyzna
byøa woÂwczas dla powstanÂcoÂw zagranicaÎ.
NieudolnosÂcÂ Gieøguda spowodowaøa, źe ekspedycja dowodzonego przez niego korpusu zakonÂczyøa sieÎ kompletnym fiaskiem. Jej
kulminacyjnym punktem byøa bitwa o Wilno w dniu 19 czerwca
1831 r. Zdobycie tego kluczowego miasta, doskonale zaopatrzonego w bronÂ i źywnosÂcÂ, strategicznie poøoźonego, z patriotycznie
nastawionaÎ ludnosÂciaÎ, mogøo przewaźycÂ losy powstania na
wschodnich terenach niedawnej Rzeczypospolitej. Niestety, zamiast za radaÎ Chøapowskiego niezwøocznie ruszacÂ na Wilno, by
wyprzedzicÂ zmierzajaÎce juź tam wojska rosyjskie, generaø Gieøgud
postanowiø najpierw odwiedzicÂ rodzinne Gieøgudyszki. Ponaglany
byø przez zdesperowanego Chøapowskiego, ktoÂry widziaø wymykajaÎca sieÎ z raÎk okazjeÎ przechylenia szali wojny. Chøapowski codziennie wysyøaø zebrane wiadomosÂci i raporty o sytuacji Gieøgudowi, ¹ktoÂry na nieszczeÎsÂcie staø u znajomych swoich, dokaÎd zjeźdźaøo sieÎ coraz wieÎcej obywateli ze stron, gdzie Rosjan nie byøo, i ci
mu wystawiali zapewne, źe ich nigdzie nie ma, źe dosÂcÂ jeszcze ma
czasu i źe niezawodnie caøaÎ LitweÎ opanuje. Imieniny jego odprawiono hucznie w Janowie i tak zeszedø drugi tydzienÂº6. Gdy Gieøgud wreszcie sieÎ ruszyø, Chøapowski posøaø rozkaz Zaliwskiemu,
¹aźeby z Trok, gdzie staø, przybyø na nasze prawe skrzydøo. Miaø
on 1000 ludzi pieszych, to jest okoøo 800 zebranych w marszu na
Litwie, a 200 strzelcoÂw wolnych z KongresoÂwki. Miaø przytem 200
jazdy. Wszyscy byli dobrze uzbrojeniº7. Mocno spoÂzÂniony Gieøgud,
nie chciaø przyjaÎcÂ do wiadomosÂci, źe jest juź za poÂzÂno atakowacÂ
Wilno, teraz juź silnie obsadzone i umocnione przez Rosjan. ¹Z
jakimźe czoøem ± argumentowaø Chøapowskiemu ± moźesz mi
radzicÂ odstaÎpienie od Wilna? PopularyzowaøesÂ sieÎ w armii planem
na Wilno, a dzisÂ, kiedy przybyøem, chcesz, abym z wstydem sieÎ
rejterowaø? [...] Jutro Wilno atakujeÎ a okopy puøk 7-my wezÂmieº8.
6
7
8

D. Chøapowski, PamieÎtniki, s. 74.
Tamźe, s. 76.
Tamźe, s. 77.

Zapomniana bitwa pod SokoødaÎ

403

Wskutek takiego dowodzenia i wczesÂniejszego rozproszenia polskich siø, ¹razem wieÎc byøo 6 000 ludzi i 27 dziaø. DoøaÎczajaÎc Zaliwskiego, ktoÂry sieÎ poÂzÂniej w czasie ataku na prawem naszem skrzydle pokazaø, to jest 1200 ludzi, atakowalisÂmy w 7200 pozycyaÎ okopanaÎ, bronionaÎ przez 17000 i 60 dziaøº9. Chøapowski wydaø rozkaz
atakowania kosÂcioøa sÂw. Szczepana, leźaÎcy mieÎdzy Ponarami
a miastem Zaliwskiemu, ktoÂry oddziaø piechoty ¹prowadziø, poprzedzony armatkaÎ skoÂrzanaÎ, ktoÂra zasøuguje na wzmiankeÎ w historyi, źe sÂmiaøa 60 cieÎźkim dziaøom odpowiadacÂ i moźe lepiej, jak
one trafiaøaº10.
Sam Zaliwski tak wspomina swoÂj udziaø w bitwie:
[...] przybyøem od Trok na prawe nasze skrzydøo dnia 19 czerwca
peÎdzaÎc przed sobaÎ ucierajaÎce sieÎ nieprzyjaciela forpoczty [...] Mnie
zasÂ oddaø [Chøapowski] pareÎ batalionoÂw piechoty i dwa szwadrony
jazdy dla wzmocnienia mego oddziaøu [...] ReÎczna broniaÎ i bagnetem
walczyøem z nieprzyjacielem beÎdaÎcym w okopach i lubo podwakrocÂ
byøem odparty za trzecim attakiem zdobyøem je ± Lecz jakieź nasze
byøo zdziwienie i rozpacz, gdy postrzeglisÂmy w ten moment, źe
Gieøgud z Chøapowskim zrejterowali nieuwiadomiwszy nawet
mnie o tem. [...] widziaøem źe jest wszystko zgubione i źe nie potrafieÎ wyrejterowacÂ ± Postanowiøem jednak proÂbowacÂ tego, i przyznacÂ muszeÎ, źe tylko bøaÎd i niedeterminacya ze strony Moskali
uratowaøy nas od zupeønej zguby, pod okropnym jednak ogniem
dziaøowym i reÎcznej broni musiaøem przechodzicÂ most na rzeczce
Wace, a spalenie takowego przez nas wsÂroÂd najzacieÎtszej walki,
zachowaøo nas od zupeønego zniszczeniaº11.

Puøkownik MielźynÂski wspomina jednak, źe søyszaø, jak generaø
Gieøgud moÂwi do Chøapowskiego, zlecajaÎc mu osøanianie odwrotu,
aby byø spokojny o Zaliwskiego, bo posøaø do niego dwoÂch adiutantoÂw12. O ile jest to prawdaÎ, to nie dotarli oni do celu, gdyź wszystkie
9

Tamźe, s. 78.
Tamźe, s. 79.
11
J. Zaliwski, Rewolucja polska, s. 50-51.
12
A.Z., Wojna na Litwie w roku 1831, KrakoÂw 1913, s. 76.
10
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relacje zgodne saÎ co do tego, źe Zaliwskiego pozostawiono samego
na polu bitwy. W tym czasie generaø Chøapowski osøaniaø odwroÂt
polskich oddziaøoÂw. A robiø to doskonale. Rosyjski oficer, sÂwiadek
tych wydarzenÂ, tak to opisuje: ¹Konnica ich jednak tak wybornie
i zreÎcznie prowadzone szarźe wykonywacÂ umiaøa, źe w kaźdej chwili, kiedy ich przedniaÎ linieÎ mysÂlelisÂmy otoczycÂ, sÂwieźe lub nowo
zebrane szwadrony potrafiøy jaÎ uwolnicÂ. Tu trzeba oddacÂ sprawiedliwosÂcÂ meÎstwu ich konnicy i talentowi tego, co chwile stosowne tak
dobrze umiaø wybieracÂ. Kilku jenÂcoÂw, ktoÂrzy dostali sieÎ w nasze reÎce,
moÂwiøo, źe to jeneraø Chøapowski szarźeÎ to prowadziø. Szarźom tym
winna piechota ocalenie, gdyź przez nie miaøa czas skupicÂ sieÎ i cofnaÎcÂº13. W czasie tego odwrotu Chøapowski bøysnaÎø roÂwnieź osobistaÎ
odwagaÎ: ¹Gdy [...] spostrzegø nieprzyjacielskich uøanoÂw, ktoÂrzy wlekli jednego z naszych, rzuciø sieÎ z mieÎdzy nich z jednym tylko kapitanem Koszarskim i uwolniø naszego źoønierzaº14.
Nazajutrz po cofnieÎciu sieÎ spod Wilna Zaliwski wysøaø do Chøapowskiego oficera z ¹døugim listem, proponujaÎc mi odøaÎczenie sieÎ
od Gieøguda, a w takim razie zøaÎczy sieÎ ze mnaÎ i beÎdzie mi zupeønie
posøusznym, utrzymujaÎc, źe wojneÎ partyzanckaÎ beÎdziem mogli
prowadzicÂ ze skutkiem i dodajaÎc, źe jesÂlibym ja pozostaø z Gieøgudem, to on pomaszeruje, gdzie mu sieÎ zdawacÂ beÎdzie najstosowniejº15. Oferta nie zostaøa przyjeÎta.
OdwroÂt polskich oddziaøoÂw spod Wilna ostatecznie zakonÂczyø
sieÎ dla wieÎkszosÂci z nich przekroczeniem granicy pruskiej, internowaniem i w konsekwencji utrataÎ caøego korpusu. Tylko generaø
DembinÂski brawurowym rajdem przedarø sieÎ do Warszawy ratujaÎc
dla powstania swoich źoønierzy. Niezadowolenie z dowodzenia
Gieøguda byøo powszechne. Chøapowski ocenia, źe
Byø to uczciwy i dobry Polak, meÎźny źoønierz w ogniu, ale roÂwnie
ograniczony, jak proÂźny. Rozgoryczenie byøo tak wielkie, źe na
granicy z Prusami wydarzyøa sieÎ rzecz bez precedensu: Gieøgud staø
na koniu, otoczony licznym sztabem i oficerami pruskimi. [...] Kor13
14
15

Tamźe, s. 75-76.
Tamźe, s. 76.
D. Chøapowski, PamieÎtniki, s. 87.
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pus Rolanda przeciaÎgaø wøasÂnie za nami [...] Byøo to zamieszanie
pewne. Wtem oficer z 7-go puøku wpadø na koniu przez graniceÎ,
przejechaø obok mnie aź do Gieøguda, ktoÂry staø z listem w reÎku
i strzeliø do niego z pistoletu. Ugodziø go prosto w serce tak, źe
spadø z konia i zaraz ducha oddaø16.

Co dziaøo sieÎ z oddziaøem Zaliwskiego po zaøamaniu sieÎ ataku
na Wilno? Jak pisze dowoÂdca we wspomnieniach: ¹Los nasz byø juź
rozstrzygnieÎty bo nie mogøem sieÎ w źaden sposoÂb zøaÎczycÂ z Gieøgudem, bo ten przeszedø WiliijaÎ i most na niej zniszczyø, proÂcz tego
byøem odcieÎty przez kolumneÎ nieprzyjacielskaÎ, ktoÂra mnie uwaźaøa
i miaøa na mnie uderzycÂ skorobym wyszedø z mocnej pozycyi
w Trokach i chciaø sieÎ poøaÎczycÂ z Gieøgudemº17. ZresztaÎ taki stan
rzeczy, ktoÂry czyniø go na powroÂt partyzantem, chyba Zaliwskiemu
odpowiadaø.
Za oddziaøem wyruszyøy w posÂcig dwa puøki rosyjskiej kawalerii. Gdyby Moskale energiczniej prowadzili posÂcig Zaliwski zapewne nie uszedøby kleÎski. Na szczeÎsÂcie Rosjanie obawiajaÎc sieÎ
przeprowadzenia ponownego ataku na Wino przez Gieøguda (co
byøo nieprawdopodobne), powstrzymali posÂcig.
ChwycilisÂmy sieÎ desperackiego kroku ± wspomina Zaliwski ± postanowilisÂmy miejscami niedosteÎpnemi i lasami przedrzecÂ sieÎ ku
Warszawie unoszaÎc ze sobaÎ mocno rannego Czarneckiego, najwaleczniejszego i najzdolniejszego w naszym oddziale oficera. [...]
Spieszyøem wieÎc jak mogøem wsÂroÂd nieprzyjacioÂø ze wszech stron
sÂciskany i napierany; a robiaÎc poruszenia w prawo i w lewo øudziøem nieprzyjaciela i maskowaøem moje zamiary nie majaÎc speøna
1200 ludzi, 300 przeszøo bowiem straciøem w bitwie pod Wilnem;
na domiar zasÂ nieszczeÎsÂcia cholera w oddziale mocno grasowaøa i na
dzienÂ po kilku i kilkunastu zabieraøa. Pomimo tego wszystkiego
jednak uszedøem naprzoÂd mil 40, odnioÂsøszy nawet kilka korzysÂci
nad nieprzyjacielem [...]º18.
16
17
18

Tamźe, s. 100.
J. Zaliwski, Rewolucja polska, s. 51.
Tamźe, s. 51-52.
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Poszarpany pod Wilnem oddziaø, wymykajaÎcy sieÎ depczaÎcym
mu po pieÎtach Rosjanom, przedostaø sieÎ na teren Puszczy Augustowskiej. Tu, koøo wsi Czortek nad Kanaøem Augustowskim Zaliwski zaøoźyø oboÂz, by leczycÂ rannych i chorych na cholereÎ. Po kilku
dniach doszli go Rosjanie. Okopany oddziaø odparø atak jednej
z rosyjskich kolumn, ale na wiadomosÂcÂ o zbliźaniu sieÎ kolejnych,
musiaø sieÎ wycofacÂ. Partyzanci przeszli BiebrzeÎ pod Sierzputowem
i przez SuchowoleÎ, JanoÂw dotarli do Puszczy KnyszynÂskiej. 24
czerwca wieczorem zatrzymali sieÎ w Sokoødzie. Spaliwszy za sobaÎ
most (jesÂli wierzycÂ ustnym przekazom), by zabezpieczycÂ sieÎ przed
posteÎpujaÎcymi za nimi Rosjanami, rozøoźyli sieÎ na nocleg. Nadszedø
ranek 25 czerwca
Co byøo dalej, wiemy z opisu przypadkowego sÂwiadka, ksieÎdza
Andruszkiewicza. Relacja ta zanotowana zostaøa i szczeÎsÂliwie zachowaøa sieÎ w ksieÎdze zmarøych parafii Szudziaøowo:
Roku PanÂskiego tysiaÎcznego osiemsetnego trzydziestego pierwszego miesiaÎca czerwca dwudziestego piaÎtego dnia rano we wsi SokoÂødzie wojsko polskie w przechodzie na spoczynku rozlokowane,
napadnieÎte przez wojsko rosyjskie, w czeÎsÂci pobite, w czeÎsÂci potopione w rzece SokoÂødzie. Wojsko polskie pobite, grzebanem byøo bez
źadnej zwøoki zaraz w roÂźnych miejscach wsi SokoÂødy przez soødatoÂw wojska rosyjskiego. Jednemu tylko źoønierzowi polskiemu cieÎźko ranionemu uprosiøem pozwolenia dacÂ ostatniaÎ absolucyjaÎ i namaszczenie Oleju SÂwieÎtego jako przypadkowie iadaÎcy do chorego
i tamźe w SokoÂødzie zachwycony. Potopieni źoønierze w liczbie
pieÎcÂdziesiaÎt szesÂciu pochowani zostali w innej mogile na tej stronie
rzeki przed groblaÎ do rzeki, idaÎc po prawej stronie pod goÂraÎ. Niech
odpoczywajaÎ w pokojuº.

Nawiasem moÂwiaÎc, ta ¹przypadkowaº obecnosÂcÂ ksieÎdza na
polu bitwy budzi waÎtpliwosÂci. Nawet nie znajaÎc oÂwczesnych granic parafii, moźna powaÎtpiewacÂ w to, źe ksiaÎdz jechaø do chorego
przez SokoødeÎ. Bo, wedøug jego søoÂw, skoro w Sokoødzie go ¹zachwyconoº, to znaczy źe zmierzaø dalej. Czyli dokaÎd: do SuprasÂla?
Suraźkowa? Aź tak rozlegøa jego parafia raczej nie byøa. Bardziej
prawdopodobne wydaje sieÎ powiadomienie ksieÎdza o bitwie przez
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kogosÂ z mieszkanÂcoÂw pobliskich wsi: Sokoødy, Woronicza lub MieÎdzyrzecza. A moźe odgøos wystrzaøoÂw byø søyszalny w Szudziaøowie i kapøan domysÂliø sieÎ, źe powinien niezwøocznie spieszycÂ
z ostatnim namaszczeniem? Poniewaź parafialna ksieÎga zmarøych
byøa rodzajem urzeÎdowego dokumentu, moÂgø uznacÂ, źe zapis
o takim przejawie wspoÂøczucia dla ¹buntownikoÂwº ze strony
mieszkanÂcoÂw i jego osobisÂcie moźe bycÂ zÂle widziany i nieco go
wyretuszowaø.
Czy podobne motywy mogøy skøonicÂ ksieÎdza do przemilczenia
faktu egzekucji? Brak jest na ten temat wiarygodnych informacji, ale
w przekazach miejscowej ludnosÂci pojawia sieÎ przecieź motyw
wieszania powstanÂcoÂw na stojaÎcych przy øaÎce deÎbach. Aczkolwiek
w Powstaniu Listopadowym walczyøy regularne armie i przestrzegano na ogoÂø pewnych norm wojennych, to jednak oddziaø Zaliwskiego miaø w znacznej mierze charakter partyzancki ± regularny
charakter prawdopodobnie miaøa tylko jazda i czeÎsÂcÂ piechoty podesøanej mu przez Chøapowskiego przed wilenÂskaÎ bitwaÎ. Skøadaø sieÎ
ponadto w pewnej czeÎsÂci z wilenÂskich akademikoÂw i tamtejszych
partyzantoÂw (a wieÎc obywateli rosyjskich), ktoÂrzy przyøaÎczyli sieÎ
do oddziaøu podczas bitwy pod Wilnem. Do tego dziaøaø w terenie,
ktoÂry moskale juź dawno przywykli uwaźacÂ za rdzennie rosyjski,
wieÎc polscy źoønierze, zwøaszcza ci nieumundurowani, mogli bycÂ
postrzegani przez nich jako zwykli bandyci. Wydaje sieÎ, źe w tej
sytuacji zadanie hanÂbiaÎcej sÂmierci na sznurze mogøo miecÂ miejsce.
Czy planowana ekshumacja pomoźe wyjasÂnicÂ te waÎtpliwosÂci? JesÂli
nawet na kostnych szczaÎtkach nie zachowaøy sieÎ bezposÂrednie sÂlady, to moźe wyjasÂniøoby cosÂ ich uøoźenie, sugerujaÎce zwiaÎzanie raÎk.
Lokalizacja mogiøy, deÎboÂw i miejsca niefortunnej przeprawy przez
rzekeÎ wskazujaÎ, źe moÂgø to bycÂ najbardziej dogodny, zdatny do
pochoÂwku suchy punkt: wspoÂlny zaroÂwno dla wyøowionych z rzeki, jak i powieszonych powstanÂcoÂw. Wzmacnia te podejrzenia kawaleryjska ostroga znaleziona podczas poszukiwanÂ mogiøy, w zagøeÎbieniu terenu mieÎdzy deÎbami a miejscem pochoÂwku.
A co na temat bitwy podajaÎ zÂroÂdøa rosyjskie? W swoim raporcie Rosjanie piszaÎ, źe powstanÂczy oddziaø zostaø przyparty do rzeki
i rozbity. Nieznaczna reszta, z Zaliwskim na czele, miaøa ujsÂcÂ do
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lasu i przedostacÂ sieÎ do Warszawy. Wedøug rosyjskich danych
rezultatem bitwy byøo 150 utopionych, 130 polegøych i 170 wzieÎtych do niewoli powstanÂcoÂw: razem 450. Poniewaź znamy dokøadnaÎ liczbeÎ utopionych ± byøo ich 56 ± moźna z duźym prawdopodobienÂstwem przyjaÎcÂ, źe Rosjanie, by wykazacÂ przed naczalstwem swe
wielkie zasøugi, zawyźyli trzykrotnie nie tylko teÎ liczbeÎ, ale wszystkie swoje szacunki. Zaniźyli natomiast liczebnosÂcÂ oddziaøu Zaliwskiego. OceniajaÎ jaÎ na 600 źoønierzy, zapewne by moÂc pochwalicÂ sieÎ
jego caøkowitym rozbiciem i zlikwidowaniem problemu. BioraÎc
pod uwageÎ liczebnosÂcÂ partyzanckiego oddziaøu w bitwie pod Wilnem, poniesione tam straty, a takźe relacjeÎ o setkach źoønierzy
bøaÎkajaÎcych sieÎ w puszczy po bitwie, prawdziwa wydaje sieÎ liczebnosÂcÂ oddziaøu wynoszaÎca okoøo 1000 osoÂb. Nawet uwzgleÎdniajaÎc
straty spowodowane potyczkaÎ nad Kanaøem Augustowskim i choleraÎ, trudno przyjaÎcÂ, źe w drodze spod Wilna liczebnosÂcÂ oddziaøu
stopniaøa o poøoweÎ19.
W innym zÂroÂdle cytujaÎcym rosyjski raport, moźna znalezÂcÂ dodatkowe informacje. Dowiadujemy sieÎ m.in., źe wsÂroÂd wzieÎtych do
niewoli PolakoÂw znajdowaøo sieÎ 8 oficeroÂw. Rosjanie podajaÎ roÂwnieź, źe oddziaø Zaliwskiego zostaø rozbity przez kompanieÎ Woøogda, dowodzonaÎ przez puøkownika Maske. Byøo tam 200 kozakoÂw,
lecz na podstawie zÂroÂdøa trudno zinterpretowacÂ, czy jest to liczba
opisujaÎca caøy stan kompanii, czy teź dodatkowa. Wiadomo natomiast, źe Rosjanie dysponowali artyleriaÎ20. JesÂli przyjaÎcÂ wersjeÎ zapisu o 200 kozakach jako caøej sile Rosjan, to trudno powiedziecÂ, czy
jest to prawdziwa informacja. Jak juź wiadomo, dane wpisywane
do raportu Rosjanie traktowali dosÂcÂ niefrasobliwie. Czy rzeczywisÂcie odwaźyliby sieÎ zaatakowacÂ pieÎciokrotnie silniejszego przeciwnika? Moźna jednak wyobrazicÂ sobie sytuacjeÎ, gdy nocny napad na
sÂpiaÎcy oddziaø nawet znacznie mniej licznego przeciwnika, lecz
wsparty dziaøami, przynosi druzgocaÎcy skutek.
19

48.

20

W. Bujnowski, Powiat sokoÂlski. Jego przeszøosÂcÂ i stan obecny, Warszawa 1939, s.

F. Iwanowich, Geschichte des polnischen Aufstandes und Krieges in den Jahren
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Aby dopeønicÂ obszar niejasnosÂci, warto dodacÂ, źe na nadrzecznych øaÎkach znaleziony zostaø komplet posrebrzanych guzikoÂw od
munduru rosyjskiego grenadiera wraz z nieco sfatygowanym
w uźytkowaniu XVIII-wiecznym prawosøawnym oøtarzykiem podroÂźnym, stanowiaÎcym zapewne pamiaÎtkeÎ rodzinnaÎ. Moźna sieÎ domysÂlacÂ, źe jest to pozostaøosÂcÂ po zdjeÎtym opatrywanemu rannemu
mundurze. ObecnosÂcÂ prawosøawnego oøtarzyka wskazuje, źe najprawdopodobniej naleźaø on do źoønierza rosyjskiego, chyba źe
Z pamieÎtnikarskiego zapisu wiemy o kawalerzystach z oddziaøu
Zaliwskiego ubranych w rosyjskie mundury kirasjerskie. Czy byø
to jedyny rodzaj munduru zabrany z magazynu w Kownie?
InnaÎ intrygujaÎcaÎ bitewnaÎ pamiaÎtkaÎ jest blacha z rosyjskiej czapki, wyeksponowana obecnie w muzeum w Kopnej GoÂrze. WidniejaÎ
na niej, wypisane cyrylicaÎ, litery T.S. DrogaÎ prywatnych kontaktoÂw
z rosyjskim specjalistaÎ udaøo sieÎ ustalicÂ, źe naleźaøa ona do źoønierza
TurkiestanÂskiego Puøku Strzeleckiego Piechoty. ZagadkaÎ jest to, źe
puøk ten wedøug dosteÎpnych informacji nigdy nie znajdowaø sieÎ nie
tylko w pobliźu miejsca bitwy, ale nawet dawnych ziem polskich.
Moźe ten element naleźaø do umundurowania partyzanta Zaliwskiego, zaopatrzonego w magazynie w Kownie? Ale Kowno to
wciaÎź stosunkowo bliskie saÎsiedztwo. Po co trzymano tam ten
mundur? Czy zostaø wyprodukowany na naszym terenie, øaÎcznie
z puøkowymi emblematami i czekaø w kowienÂskim magazynie na
transport do odlegøych rejonoÂw Rosji? Jest to zagadka dla specjalistoÂw zajmujaÎcych sieÎ epokaÎ Powstania Listopadowego. SzczegoÂøowych pytanÂ dotyczaÎcych bitwy pod SokoødaÎ moźna zadacÂ wiele.
Niestety, wciaÎź nie udaøo mi sieÎ natraficÂ na sÂlad wspomnienÂ spisanych przez ktoÂregosÂ z źoønierzy lub oficeroÂw puøkownika Zaliwskiego. Zapewne pomogøyby one niejedno wyjasÂnicÂ.
Warto przypomniecÂ, źe poszukiwania mogiøy utopionych powstanÂcoÂw pod KopnaÎ GoÂraÎ, nieco przysøoniøy fakt istnienia innych
miejsc pochoÂwku. Prawdopodobnie we wsi Sokoøda, zgodnie
z relacjaÎ ksieÎdza Andruszkiewicza, pochowano podobnaÎ liczbeÎ
źoønierzy, jak po wschodniej stronie rzeki. Moźna tak wnioskowacÂ
na podstawie podawanej przez Rosjan zbliźonej liczby polegøych
i utopionych. SaÎdzeÎ, źe zastosowali oni ten sam przelicznik (x3),
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w zwiaÎzku z czym naleźy sieÎ spodziewacÂ, źe na terenie Sokoødy
pochowano ok. 40-60 polskich źoønierzy polegøych zaroÂwno nad
rzekaÎ, jak i w samej wsi.
Pomimo rozbudowy wsi, zachowaøa ona charakter ulicoÂwki, co
moźe dawacÂ szanseÎ na zlokalizowanie mogiø. PoroÂwnujaÎc dzisiejszy ukøad zabudowanÂ z przedstawionym na mapie z 1800 r. wydaje
sieÎ, źe pewne luki w zabudowie nadal znajdujaÎ sieÎ w tych samych
miejscach. JesÂli istniaøy one roÂwnieź w 1831 r., to z duźym prawdopodobienÂstwem moźemy przypuszczacÂ, źe tam wøasÂnie zlokalizowano groby. NiektoÂre z nich mogøy sieÎ roÂwnieź znalezÂcÂ wzdøuź linii
zabudowanÂ, poza nimi od strony zachodniej, gdyź od wschodu
wiesÂ graniczy z øaÎkami. WznoszaÎcy sieÎ teren, a takźe zapis ksieÎdza
Andruszkiewicza (¹[...] w roÂźnych miejscach wsi Sokoødy [...]¹)
pozwalajaÎ przypuszczacÂ, źe pochoÂwki lokalizowano blisko zabudowanÂ. Byøy to najbliźsze dogodne do kopania miejsca dla sÂciaÎga´
jaÎcych zwøoki z øaÎk po tej stronie rzeki. Zoønierze rosyjscy musieli
reÎcznie przeciaÎgnaÎcÂ ten cieÎźar na odcinku ok. 100 m, gdyź z powodu
bøota raczej nie moźna byøo mysÂlecÂ o innym transporcie i zapewne
nie mieli ochoty meÎczycÂ sieÎ ponad koniecznaÎ potrzebeÎ. NiektoÂrzy
polegli źoønierze mogli znalezÂcÂ sieÎ blisko grobli i wtedy sÂciaÎgano by
ich do niej w celu przewiezienia: woÂwczas miejsce ich pochoÂwku
naleźaøoby lokalizowacÂ na zabudowanym obecnie pagoÂrku przy
szosie, na prawo od niej jadaÎc z Kopnej GoÂry. Wydaje sieÎ jednak
logiczne z wojskowego punktu widzenia, źe oddziaø Zaliwskiego
musiaø bycÂ atakowany zaroÂwno od strony wsi, jak i z grobli, ktoÂraÎ
obecnie biegnie szosa a wieÎc uciekajaÎcy źoønierze raczej oddalali sieÎ
od niej w doÂø rzeki. SÂwiadczycÂ moźe teź o tym brak znanych znalezisk zwiaÎzanych z bitwaÎ po przeciwnej stronie szosy.
SaÎ to tylko teoretyczne rozwaźania, bycÂ moźe zbyt daleko idaÎce,
ale mysÂleÎ, źe warto beÎdzie wroÂcicÂ do nich w przyszøosÂci. JesÂli powiedzie sieÎ projekt eksploracji mogiøy pod KopnaÎ GoÂraÎ oraz stworzenia tam rodzaju mauzoleum, byøoby niewøasÂciwe uhonorowanie
tylko czeÎsÂci polegøych. MysÂleÎ, źe winni im jestesÂmy przynajmniej to,
by kiedysÂ podjaÎcÂ proÂbeÎ poszukiwanÂ.
MineÎøy dwa tygodnie od opisanych przez ksieÎdza Andruszkiewicza wydarzenÂ. DziaøajaÎcy na naszym terenie, liczaÎcy ponad 300
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´
osoÂb, partyzancki oddziaø kapitana ZylinÂskiego, ktoÂry przeszedø tu
z Puszczy Biaøowieskiej, zaøoźyø oboÂz niedaleko Sokoødy. WalczaÎcy
w oddziale dr JoÂzef SzczapinÂski, ktoÂry spisaø swe wspomnienia
zostaø wysøany ze strzelcem konno na patrol.
ZaledwiesÂmy poÂø mili ujechali, postrzegamy jadaÎcych naprzeciw
nas ze trzydziestu kawalerzystoÂw w biaøych mundurach z czerwonymi koønierzami. SaÎdzaÎc z ubioru, źe saÎ to kirasjerzy rossyjscy, nie
chcielisÂmy sieÎ z nimi spotkacÂ na bliskaÎ meteÎ, przeto rzucilisÂmy sieÎ
na drogeÎ w bok idaÎcaÎ. Lecz ujechawszy kilkaset krokoÂw, zatrzymalisÂmy sieÎ, wprowadzilisÂmy konie nasze do lasu, gdziesÂmy je do
drzew poprzywiaÎzywali; sami zasÂ przez las udalisÂmy sieÎ ku drodze, przez ktoÂraÎ owa kawalerja przejeźdźacÂ musiaøa. Zbliźywszy
sieÎ ku tym jezÂdzÂcom usøyszelisÂmy ich moÂwiaÎcych polskim jeÎzykiem. Nadto postrzeglisÂmy pomieÎdzy nimi kilku w cywilnych ubiorach, a nawet kobieteÎ z kilkuletnim chøopakiem. Nie waÎtpilisÂmy
przeto źe byli Polakami i zaraz wyszlisÂmy na drogeÎ na ich spotkanie. Jak tylko nas zobaczyli w mysÂliwskich ubiorach, zapytali, czy
nie jestesÂmy mieszkanÂcami tych lasoÂw, a przynajmniej sÂwiadomymi tych stron. KiedysÂmy im odpowiedzieli źe jestesÂmy strzelcami
tych lasoÂw, niezmiernie sieÎ z naszego spotkania ucieszyli i prosili,
źebysÂmy im wskazali miejsce w ktoÂremby mogli dla siebie nabycÂ
źywnosÂci, na jakiej im caøkowicie zbywaøo. KiedysÂmy przyrzekli to
zrobicÂ, udali sieÎ z nami. W drodze opowiedzieli nam, źe naleźeli do
oddziaøu partyzanta Zaliwskiego, źe po wzieÎciu Kowna zabrali tam
mundury kirasjeroÂw moskiewskich, ktoÂre wøasÂnie dzisÂ na sobie
majaÎ, źe odcieÎci zostali od armii polskiej beÎdaÎcej na Litwie, źe
daÎźyli ku Warszawie i źe za nimi jeneraø Goøowin z korpusem
czterotysieÎcznym w pogonÂ wysøany zostaø, źe przybywszy nad
rzekeÎ SokoødeÎ ku wieczorowi rozlokowali sieÎ obozem, ale źe
w nocy napadnieÎci przez nieprzyjaciela byli. Piechota obozujaÎca
tuź nad brzegiem rzeki wpøaw jaÎ przebycÂ chciaøa, lecz źe i kawalerja polska niedaleko beÎdaÎca, takźe wpadøa do rzeki, wielce przeto
zaszkodziøa naszej piechocie i źe wielu z naszych tam utoneÎøo,
a reszta w rozsypkeÎ poszøa. Tym bolesÂniejsza to strata, źe najdalej
o 150 krokoÂw od tego miejsca przeprawy byø broÂd po kolana, przez
ktoÂry najbezpieczniej moźna sieÎ byøo dostacÂ na drugaÎ stroneÎ rzeki.
Szkoda teź, źe sieÎ nie zapytano o powstanÂcach: moźe, jako znajaÎcy
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poøoźenie miejsca, bylibysÂmy sieÎ przydali na co oddziaøowi puøkownika Zalewskiegoº21.
´
Zoønierze Zaliwskiego zostali zaproszeni przez SzczapinÂskiego
do obozu, z czego niezmiernie sieÎ ucieszyli. Pojawiøa sieÎ dla nich
´
nadzieja pomszczenia sieÎ na nieprzyjacielu. Dla oddziaøu ZylinÂskiego zasÂ byøoby wielkaÎ korzysÂciaÎ przyøaÎczenie sieÎ tylu doskonaøych,
dosÂwiadczonych źoønierzy i oficeroÂw. Po powrocie do obozu rozesøane zostaøy we wszystkie strony maøe patrole, ktoÂre miaøy odnalezÂcÂ
bøaÎkajaÎcych sieÎ po lesie partyzantoÂw Zaliwskiego. WkroÂtce do kilkuset ich zebralisÂmy; rannych opatrzyøem, wszystkim zasÂ udzielilisÂmy źywnosÂci [...] RadosÂcÂ nasza z posiadania tylu starych źoønierzy,
byøa nie do opisania, zwøaszcza, źesÂmy jeszcze nigdy wojska polskiego nie widzieliº22.

Niestety, radosÂcÂ byøa przedwczesna. Czy to przeklenÂstwo polskiego charakteru, źe tak czeÎsto na przywoÂdcoÂw wybierani saÎ ludzie niegodni tego zaszczytu, a ludzie znacznie bardziej odpowiedni, rozumni i utalentowani odsuwani saÎ na dalszy plan? Tak byøo
z dowoÂdztwem Gieøguda w czasie ekspedycji litewskiej, tak byøo
z przywoÂdztwem caøego Powstania Listopadowego. Tak byøo i tym
razem:
´
Jeden tylko ZylinÂski byø niekontent z przybycia ich do naszego
obozu. Czy źe pomieÎdzy nimi byli zasøuźeni i dosÂwiadczeni oficerowie, w ktoÂrych reÎce musiaøby z czasem zøoźycÂ dowoÂdztwo, kiedyby sieÎ o jego nicosÂci przekonano, czy teź z obawy spotkania
Moskali, goniaÎcych za nimi. To tylko pewna, źe w kilka godzin po
ich przybyciu, kazaø im stanaÎcÂ do szeregu i nie wchodzaÎc w źadne
tøumaczenia przyczyn, osÂwiadczyø, źe ich przyjaÎcÂ do swego oddziaøu nie moźe, a radzi źeby kaźdy dla siebie szukaø schronienia. Na
proÂźno przedstawialisÂmy mu [...] nasteÎpstwa jego postanowienia; źe
sparaliźuje przez to powstanie, źe dziaøa niekonsekwentnie, odpychajaÎc dosÂwiadczonych w meÎstwie źoønierzy, kiedy zwykle wszystkich przyjmowalisÂmy do powstania nie wiedzaÎc ani o usposobie21

J. SzczapinÂski, PamieÎtnik o powstaniu Biaøostockiem, w: PamieÎtniki polskie, t. II,
wydane przez K. Bronikowskiego, Paryź 1845, s. 226-227.
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niach, ani o charakterze przybywajaÎcych. Na uwageÎ przez niego
zrobionaÎ, źe sÂcigajaÎc ich Goøowin i nas odkryje, odpowiedzielisÂmy,
źe tego w kaźdym razie spodziewacÂ sieÎ powinnisÂmy, bo zniszczywszy oddziaø Zaliwskiego, pewnie nas w spokojnosÂci nie zostawi
i øatwiej pokona, aniźeli teraz, kiedy poøaÎczeni jestesÂmy. Na co on
rzekø, źe liczba nie na wiele sieÎ przyda, kiedy wielu z nich nie ma
broni. Na teÎ uwageÎ sami Polacy odpowiedzieli, źe jaÎ znajdaÎ w miejscach, w ktoÂrych jaÎ pozostawali. Nie mogaÎc nasz dowoÂdzca nic na to
powiedziecÂ, wynurzyø obaweÎ o moźnosÂcÂ wyźywienia tak licznego
oddziaøu, nie majaÎc źadnych zapasoÂw. Postrzegøszy Polacy ostateczne postanowienie naszego komendanta odprawienia ich, poźegnali
nas majaÎc øzy w oczach, nie z obawy dostania sieÎ w reÎce moskiewskie, lecz źe nie znalezÂli przytuøku u podobnych im partyzantoÂwº23.

RozpatrujaÎc przebieg bitwy pod SokoødaÎ, naleźy stwierdzicÂ, źe
byøoby wielkim zaniedbaniem ze strony dowoÂdcy, gdyby nie rozstawiø czat. Ale czy tak w istocie byøo? Czy czøowiek uwaźany za
sÂwietnego partyzanta, kluczaÎcy od tygodnia przed posÂcigiem, znajdujaÎcy sieÎ na obcym, nieznanym sobie terenie, rozøoźyøby sieÎ na
nocleg bez źadnego zabezpieczenia? Nie chce sieÎ w to wierzycÂ.
Jak w takim razie wytøumaczycÂ kompletne zaskoczenie oddziaøu
i jego panicznaÎ ucieczkeÎ na osÂlep przez rzekeÎ? Pewnym usprawiedliwieniem moźe bycÂ fakt, źe Zaliwski spodziewaø sieÎ ataku ze strony sÂcigajaÎcego go generaøa Goøowina. Po znalezieniu sieÎ na zachodnim brzegu rzeki Sokoødy, zapewne roÂwnieź po spaleniu mostu, co
w takich sytuacjach czyniono i co potwierdza zachowany ustny
przekaz o bitwie, czuø sieÎ wzgleÎdnie bezpieczny. Tymczasem atak
nastaÎpiø ze strony stacjonujaÎcego w rejonie Biaøegostoku korpusu
generaøa Nikitina.
SkaÎd Rosjanie w Biaøymstoku wiedzieli o miejscu postoju oddziaøu puøkownika Zaliwskiego? Wytøumaczeniem moźe bycÂ zdrada. BycÂ moźe ktoÂrysÂ z mieszkanÂcoÂw Sokoødy (mieszkanÂcoÂw: bo
przypadkowo przejeźdźajaÎce osoby w takich sytuacjach wojsko
zatrzymywaøo), skuszony nagrodaÎ za donos, wyprawiø sieÎ wieczorem do SuprasÂla lub Biaøegostoku, by powiadomicÂ o postoju od23
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dziaøu Zaliwskiego. Nie wydaje sieÎ, źeby Rosjanie urzaÎdzili nagle,
w sÂrodku nocy (napad nastaÎpiø nad ranem), wymarsz do puszczy,
nie majaÎc ku temu wyrazÂnego powodu. ZnajaÎc miejsce postoju,
ktoÂre w tak kroÂtkim czasie mogli poznacÂ dzieÎki donosowi, majaÎc
miejscowego przewodnika obeznanego w terenie, øatwo moźna
byøo zaskoczycÂ partyzantoÂw. A zaskoczenie byøo kompletne.
W efekcie Zaliwski zostaø rozbity pod SokoødaÎ przez puøkownika
MaskeÎ. Oddziaø poszedø w rozsypkeÎ, a dowoÂdca ledwie zdoøaø
umknaÎcÂ. PosÂrednim dowodem tej hipotezy moźe bycÂ opowiesÂcÂ
jednego z mieszkanÂcoÂw przekazywana przez kolejne pokolenia:
Pad Sakoødoju jak mietieź byø, byø boj. Od Krynek kozaki nastupali.
Polaki przeszli na ta strona, znaczy supraska i mosta spalili. Ale od
SuprasÂla nastupaøo wojsko rosijskie. Ludzi haworac szczo ich z SuprasÂla podprowadziø. To oni nazad i dawaj bieriozki ciaÎcÂ i na rzeka
i po nich na druga strona. To ich nakøadli tam, źe ten co wyszedø na
druhoju storonu, to po tych pobitych. A kotoroho schapili, to powiesili na dubie szczo do siech por za rekoju staic. Tutejsze mahiøu
im pastroili. A toho krzyźa szczo zdiesÂ staic za sanacji nadlesÂniczy
postawiøº24.

Niestety, wydaje sieÎ, źe roÂwnieź sam dowoÂdca oddziaøu nie ma
w tej sprawie czystego sumienia. W wydanej przez siebie na emigracji broszurze dziwnie gøadko przesÂlizguje sieÎ nad wydarzeniami,
jakie miaøy miejsce u podnoÂźa Kopnej GoÂry. WøasÂciwie kwituje je
jednym zdaniem: ¹[...] przyparty ze wszystkich stron nad SokoødaÎ,
w czasie przeprawy przez teÎ bøotnistaÎ rzekeÎ, i gwaøtownie przez
czterykrocÂ liczniejszego nieprzyjaciela napadnieÎty, rozbity zostaøemº25. WczesÂniej tøumaczy, źe sÂcigani przez Rosjan na ich terenie, i tak byli skazani na zagøadeÎ; byøa to tylko kwestia miejsca
i czasu. Ale przecieź generaø DembinÂski przedarø sieÎ z Litwy do
Warszawy! Znamienne mogaÎ bycÂ roÂwnieź zawarte w broszurze
odsteÎpstwa od wersji podawanej przez ksieÎdza Andruszkiewicza
24

Relacje mieszkanÂcoÂw Sokoødy i okolicznych wiosek ± spisaø W. ZaøeÎski
w latach siedemdziesiaÎtych XX w. (Archiwum Collegium Suprasliense).
25
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i doktora SzczapinÂskiego (szkoda, źe ten ostatni tak lakonicznie
stresÂciø opowiesÂcÂ źoønierzy Zaliwskiego! Przecieź przez czas wspoÂlnego przebywania w oddziale musieli rozmawiacÂ o minionych
wydarzeniach znacznie døuźej i szczegoÂøowiej!). Pisanie o napadzie
podczas przeprawy przez rzekeÎ, a nie nad ranem w czasie noclegu
wyglaÎda, niestety, na proÂbeÎ wybielenia sieÎ.
SaÎ natomiast w opowiesÂci Zaliwskiego dwa frapujaÎce punkty.
Jednym z nich jest data bitwy. Nasza dotychczasowa wiedza moÂwi,
źe byøo to 25 czerwca. Tymczasem Zaliwski podaje inny dzienÂ:
mianowicie 7 lipca. JesÂli wykluczycÂ pomyøkeÎ, widacÂ jedno sensowne wytøumaczenie tej rozbieźnosÂci: kalendarz prawosøawny wg
starego stylu. KsiaÎdz Andruszkiewicz, jako mieszkaniec Szudziaøowa, leźaÎcego w granicach Rosji, zapewne musiaø uźywacÂ tego kalendarza. Inaczej niź puøkownik Zaliwski, obywatel KroÂlestwa Polskiego. W zwiaÎzku z tym prawdziwa wydaje sieÎ data 7 lipca 1831 r.
WieÎkszy cieÎźar gatunkowy ma natomiast druga historia. JesÂli
dacÂ jej wiareÎ, okaźe sieÎ, źe bitwa pod SokoødaÎ przyniosøa znacznie
powaźniejsze konsekwencje, niź rozbicie partyzanckiego oddziaøu.
´
W drodze do Wilna patrol Zaliwskiego zatrzymaø Zyda. Poniewaź
byø on obcy w tych stronach, jak zwykle w takich przypadkach
przesøuchano go i zrewidowano: ¹[...] źoønierz wziaÎø jego buty,
i macajaÎc cholewy poczuø źe w sÂrodku zaszyty jest papier, rospruø
wieÎc i dostaø expedycyaÎ do Generaøa Gubernatora Wilna Chrapowickiego, ktoÂraÎ ze drźeniem rozpieczeÎtowawszy znalazøem we
sÂrodku drugaÎ do Orøowa. Spytaøem sieÎ źyda dla czego zapieraø
sieÎ źe nie ma źadnych papieroÂw ± odpowiedziaø mi źe miaø rozkaz
od Naczelnego Wodza nie pokazywania nikomu i oddania do
wøasnych raÎk Gubernatora Chrapowickiegoº Co byøo w listach?
W pierwszym Gen. Skrzynecki w kroÂtkich søowach prosiø Chrapowickiego o przesøanie expedycyi do Orøowa jak najspieszniej [...]
w expedycyi zasÂ Orøowa ze zgrozaÎ nasteÎpne søowa przeczytaøem
i tresÂcÂ ich przytaczam: Do ukøadoÂw rozpoczeÎtych przez generaøa
Chrzanowskiego zupeønie przysteÎpujeÎ, køadaÎc za ostateczny warunek wypøacenie mi 8 000 000 zø. Polskich w Holandyi i zachowanie
tytuøu byøego Naczelnego Wodza wojsk Polskichº. Dalszy ciaÎg
korespondencji miaø moÂwicÂ o prowadzonej przez Skrzyneckiego
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odpowiedniej ¹polityce kadrowejº i wysuwaniu na stanowiska
ludzi, ktoÂrzy ¹potrafiaÎ ocenicÂ dobrodziejstwo zostawania pod berøem NajjasÂniejszego Cesarza i KroÂlaº26. W dalszym ciaÎgu wspomnienÂ Zaliwskiego dowiadujemy sieÎ, źe przechwycona korespondencja przepadøa w czasie bitwy pod SokoødaÎ.
Historycy pomijajaÎ teÎ historieÎ milczeniem, uwaźajaÎc jaÎ za niewiarygodnaÎ i niepotwierdzonaÎ. Czy søusznie? Wiemy, źe Zaliwski
nie moźe bycÂ uwaźany za rzetelne zÂroÂdøo. Ale przecieź nie oznacza
to, źe jesÂli ktosÂ nie zawsze jest wiarygodny, to zawsze køamie.
SÂledzaÎc posteÎpowanie Skrzyneckiego jako Naczelnego Wodza, fatalnaÎ w skutkach roleÎ, jakaÎ odegraø, wiele jego decyzji budzaÎcych
powaźne waÎtpliwosÂci, moźna dojsÂcÂ do wniosku, źe przekaz Zaliwskiego doskonale tøumaczyøby motywy jego dziaøania. Po prostu:
pasuje do ukøadanki. A do tego upoÂr, z jakim Zaliwski podnosiø teÎ
spraweÎ po dotarciu do Warszawy. Czy czyniøby tak, nie beÎdaÎc
przekonanym? Dobijaøby sieÎ o posøuchanie u wøadz Powstania,
majaÎc zamiast dowodoÂw wyssanaÎ z palca historieÎ? Ryzykowaøby,
źe poniesie konsekwencje jako oszczerca?
To, źe podejrzewanie Skrzyneckiego o zdradeÎ nie musi bycÂ
historycznym ¹oszoøomstwemº, sÂwiadczaÎ rozwaźania na ten temat prowadzone przez Jerzego èojka:
Gdy czytamy pamieÎtniki ludzi, ktoÂrzy w czasie wojny polskorosyjskiej 1831 roku stykali sieÎ ze Skrzyneckim i obserwowali jego
»dowodzenie«, zalewa nas po prostu potok przeraźajaÎcych szczegoÂøoÂw potwornego niedoøeÎstwa, gøupkowatosÂci i teÎpego uporu tego
przedziwnego ¹»naczelnego wodza«. Przez caøy czas swego »dowodzenia« okazywaø on w obliczu nieprzyjaciela zdumiewajaÎcaÎ
beztroskeÎ; zabawiaø sieÎ bankietami i towarzyskimi konwersacjami,
pozowaø do portretoÂw, ktoÂre miaøy spopularyzowacÂ jego oblicze
w caøej Europie, wykøoÂcaø sieÎ z rzaÎdem o wysokosÂcÂ swego uposaźenia. Natomiast w sferze czysto wojskowej objawiaø kranÂcowaÎ bezmysÂlnosÂcÂ. Czasami pozornie ulegaø usilnym naleganiom swoich
wspoÂøpracownikoÂw, wydawaø podsuwane rozkazy ± ktoÂre po godzinie cofaø, podejmowaø decyzje tylko po to, by dziesieÎciokrotnie je
26
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zmieniacÂ, wpychaø dosøownie wojska polskie w nieuchronnaÎ kleÎskeÎ,
z goÂry widocznaÎ dla najmniej inteligentnego z oficeroÂw polskiego
sztabu.
Wszystko to mogøoby nasuwacÂ powaźne podejrzenie, iź Skrzynecki cierpiaø na znaczne zaburzenia charakterologiczne, źe byø po
prostu nie caøkiem zdroÂw i normalny umysøowo. Jednakźe przeciwko tej hipotezie przemawia swojego rodzaju nieugieÎta konsekwencja, ktoÂrej moźna sieÎ dopatrzycÂ w caøoksztaøcie posteÎpowania naczelnego wodza; wszystkie jego poszczegoÂlne wahania, i nonsensowne decyzje skøadaøy sieÎ przecieź niesøychanie precyzyjnie w jednaÎ caøosÂcÂ. Skrzynecki tak skutecznie sparaliźowaø wszelkie dziaøania
wojsk polskich, tak zreÎcznie potrafiø okieøznacÂ swych wspoÂøpracownikoÂw i przekresÂlicÂ szanse polskiego sukcesu nawet wtedy, gdy
niepowodzenie wydawaøo sieÎ w ogoÂle niemoźliwe, gdy wystarczyøo po prostu z zamknieÎtymi oczyma isÂcÂ naprzoÂd, by odniesÂcÂ zwycieÎstwo ± źe trudno oprzecÂ sieÎ wraźeniu, iź dziaøaø w mysÂl jakiejsÂ
ogoÂlnej, z goÂry przyjeÎtej zasady.
Nie znaleziono dotychczas dowodoÂw na to, źe zÂroÂdøem takiego
posteÎpowania Skrzyneckiego byøo porozumienie z nieprzyjacielem;
trudno wieÎc sugerowacÂ, źe podobne porozumienie istniaøo, chocÂ
hipoteza taka jest niesøychanie uźyteczna, gdyź tylko ona pozwala
w jakisÂ racjonalny sposoÂb spojrzecÂ na »dowodzenie« Skrzyneckiego
i wytøumaczycÂ jego decyzje.
Faktem jest niezaprzeczalnym, źe naczelny woÂdz rozpoczaÎø
peønienie swych obowiaÎzkoÂw od pertraktacji z feldmarszaøkiem Dybiczem, w czasie ktoÂrych wyrazÂnie przekroczyø swoje kompetencje,
starajaÎc sieÎ na wøasnaÎ reÎkeÎ doprowadzicÂ do kapitulacyjnej ugody.
Gdy pertraktacje te wyszøy na sÂwiatøo dzienne, pod naciskiem opinii
publicznej musiaø w konÂcu z nich sieÎ wycofacÂ. Czy jednak ± w zamian za jakiesÂ obietnice ± przyjaÎø woÂwczas (lub kiedy indziej) poufne zobowiaÎzanie ograniczenia polskich operacji wojennych i niedopuszczania do dziaøanÂ ofensywnych?27

Dziwne jest, jak pisze Jerzy èojek, źe rosyjski szef sztabu generaø
Toll przyjmowaø za absolutnie pewne, iź Skrzynecki nie wykorzysta źadnej szansy kontrofensywy. Tenźe sam generaø miaø powie27
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dziecÂ, źe tylko woÂdz naczelny Polski moÂgø uratowacÂ Rosjan. I on to
zrobiø!

W dniu 17 i 18 maja 1831 roku armia polska znalazøa sieÎ naprzeciw osamotnionego korpusu gwardii Mikoøaja I. Wojska polskie, w sile 30 000 źoønierzy i 80 dziaø, trzymaøy w szachu 23 000
gwardzistoÂw i ich 70 dziaø; zdawaøo sieÎ, źe nic juź nie zdoøa ocalicÂ tej
najlepszej czeÎsÂci armii rosyjskiej od kompletnej zagøady. Powstaøa
sytuacja, jaka w dziejach wojen zdarza sieÎ raz na sto lat: Skrzynecki
miaø tym razem upragnionaÎ stuprocentowaÎ pewnosÂcÂ powodzenia;
perspektywa zwycieÎstwa byøa oczywista ± chyba zbyt juź oczywista
Skrzynecki odmoÂwiø uderzenia na gwardieÎ. DecyzjeÎ teÎ, niepojeÎtaÎ, niezrozumiaøaÎ, bezsensownaÎ, przyjeÎto w konÂcu w polskim sztabie jako dopust Boźy, jako widomy znak, źe fatum ciaÎźy nad losami
powstania. Nie znalazø sieÎ nawet desperat, ktoÂry by odwaźyø sieÎ w tej
przeøomowej chwili zakonÂczycÂ kariereÎ Skrzyneckiego w ten sposoÂb,
jak zakonÂczona potem zostaøa kariera czøowieka, ktoÂry w czerwcu
zmarnowaø powstanie na Litwie, generaøa Gieøguda [...]
Wacøaw Tokarz napisaø o tej sytuacji: »Historykowi pozostaje
jedynie droga przypuszczenia, źe albo Skrzynecki upadø wtedy
zupeønie pod cieÎźarem odpowiedzialnosÂci, przerastajaÎcej jego siøy,
i nie powinien byø ani dnia døuźej sprawowacÂ dowoÂdztwa, albo teź ±
z tych czy innych przyczyn ± nie chciaø mysÂlecÂ nawet o zadaniu
Mikoøajowi I takiego ciosu, jak pobicie jego gwardii«.
»Z tych czy innych przyczyn« Nie nam pierwszym nasuneÎøo sieÎ
wieÎc przypuszczenie o umysÂlnym dziaøaniu Skrzyneckiego na korzysÂcÂ nieprzyjaciela!
Gwardia wyszøa caøo z potrzasku. 26 maja 1831 roku na polach
OstroøeÎki armia polska poniosøa druzgocaÎcaÎ kleÎskeÎ, doczekawszy
sieÎ poøaÎczenia korpusu gwardii z resztaÎ wojsk Dybicza. Od tej chwili ostateczne zwycieÎstwo polskie w wojnie przeciwko Mikoøajowi
I nie byøo juź pewne [...]28.

Nam pozostaje wierzycÂ w to, co kto woli. A moźe relacja Zaliwskiego jest prawdziwa w jakiejsÂ czeÎsÂci? Moźe rzeczywisÂcie przechwyciø korespondencjeÎ Skrzyneckiego z nieprzyjacielem, stawiajaÎ28
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caÎ w zøym sÂwietle naczelnego wodza, lecz postanowiø jaÎ ubarwicÂ
(skoro i tak przepadøa). by wzmoÂc siøeÎ oskarźenia? Moźe Zaliwski
dodaø od siebie wyglaÎdajaÎce najmniej prawdopodobnie w tej historii szczegoÂøy, np. wysokosÂcÂ zapøaty za zdradeÎ?
Sprawy nie moźna juź dzisÂ wyjasÂnicÂ, chyba źe nasi historycy
dotraÎ kiedysÂ do odpowiednich dokumentoÂw rosyjskich, ktoÂre, o ile
istniaøy, zapewne przetrwaøy. Ale niebywale ekscytujaÎca dla nas,
mieszkanÂcoÂw tych okolic, wydaje sieÎ mysÂl, źe bitwa pod SokoødaÎ
mogøa zmienicÂ bieg Powstania Listopadowego. Gdyby woÂwczas
ujawniono przechwyconaÎ korespondencjeÎ, wywoøaøoby to
wstrzaÎs, zmianeÎ dowoÂdztwa. Losy powstania mogøy zostacÂ pchnieÎte na inne tory. Niestety, tak sieÎ nie staøo. A tajemniceÎ na zawsze
mogøy pochøonaÎcÂ wody Sokoødy lub nadrzeczne bøota.
Warto jeszcze na koniec przytoczycÂ dwa przekazy, ktoÂre: prawdziwe-nieprawdziwe na pewno nadajaÎ dzisÂ koloryt tamtym odlegøym wydarzeniom. Jest cosÂ krzepiaÎcego w tym, źe opisana historia
jest wciaÎź źywa, źe nie wszeÎdzie i nie dla kaźdego odeszøa mieÎdzy
linijki nudnych szkolnych podreÎcznikoÂw, dzielaÎc miejsce z tak abstrakcyjnymi i w wieÎkszosÂci niewiele obchodzaÎcymi møodzieź postaciami, jak Juliusz Cezar, Kopernik czy inny Piast Koøodziej. NiektoÂrym zapewne roi sieÎ, źe byø tam jeszcze jakisÂ Popiel, Tomcio
Paluch, SÂpiaÎca KroÂlewna i jakiesÂ inne krasnoludki A nawet jak
nie, to wszystko jedno.
W Sokoødzie, gdzie pobite powstanÂcy leźaÎ, jak z goÂry schodzicÂ,
krzyź jest. Tam deÎby rosnaÎ i krzyź To wieczorowaÎ poraÎ strach isÂcÂ.
Teraz asfalta zrobili, to wszystko zgineÎøo. Tu byli piachy, koni strasznie sieÎ mordowali. Temu nazywali to goÂreÎ Kopna GoÂra. Wtedy
krzyź drewniany byø, nie z bietona. Od krzyźa biaøy konÂ i czarny
pies wychodzili, nie byøo wieczora, źeby kto nie widziaø. To wyjdzie
ten biaøy konÂ, to tak jakby dusza powstanÂca. A za nim wylata czarny
pies, to jakby Ruski. I goni za koniem po øaÎce. ZatoczaÎ takie koøo
i nazad do mogiøy i tam zniknaÎ. Raz ojciec moÂj szedø z Kopnej GoÂry
i modliø sieÎ, źeby nie widziecÂ. I tak mysÂli jak by to byøo, gdyby
wyszli. No i biaøy konÂ wyszedø. To tak mu ze stracha wøosy stali,
źe czapka spadøa. Do domu przybiegø, to døuźszy czas powiedziecÂ
nie moÂg. Sam ja go takim widziaø.
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Dranhulki to takie oøowiane kuli do kapiszonoÂwek. Kapiszony
´
to nam przed wojnaÎ Zydy sprzedawali. Ale kuli to same wylewali.
To strasznie duźo roboty, a i oøowia nie letko byøo dostacÂ. To my
chodzili kopacÂ, tam gdzie w mietieź byø boj, pod SokoødaÎ. To w rzece,
w burtach tych, byøo tyle nastrzelane, źe jak tratwy, tafli szli i zahaczali o burty na zakreÎcie, to kuli tak bøyszczaÎ poutykane jak zorki
wieczornaÎ poraÎ. Tam ziemia mieÎtka byøa, to one nie spliaszczone,
takie okraÎglutkie byli. Sprawdzim kaźdaÎ czy sieÎ nada. Poøoźyli my
imi zwierzyny sprawiedliwie29.

I ostatnia relacja øaÎczaÎca symbolicznie, chocÂ gorzki to symbol,
przeszøosÂcÂ z terazÂniejszosÂciaÎ: ¹Koøo mosta jak ich pobili, to ktoÂren
jeszcze źyw byø, to teÎ dubeltoÂwkeÎ do zatoki. Jak juź widzaÎ, źe nie
ma co, źe juź nie ma londu i zdacÂ sieÎ trzeba, to te zbroje do zatoki,
do wody. Porzucali wszystkie zbrojenie [...]. To kowal przed wojnaÎ
tam mosieÎźnaÎ rureÎ znalazø. MoÂwili, źe to ichnia armata byøa. PociaÎø
jaÎ na tulei do wozaº30.
29

Relacje mieszkanÂcoÂw Sokoødy i okolicznych wiosek ± spisaø W. ZaøeÎski
w latach siedemdziesiaÎtych XX w. (Archiwum Collegium Suprasliense).
30
Tamźe.

